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STYRET INFORMERER

NYE INNGANGSDØRER TIL LEILIGHETENE
Det har tatt mye tid for DVS Entreprenør AS å få ferdig kartleggingen av alle dører som 
skal skiftes. Det medfører at det ikke blir noen montering av nye dører i 2015. Styret venter 
på nærmere info fra entreprenøren om når oppstart vil bli på nyåret og etter hvilken 
framdriftsplan arbeidet vil skje fra blokk til blokk. Når det er klart, vil vi sende ut detaljert 
informasjon til alle berørte andelseiere/beboere.

Det er i alt 158 leiligheter som får ny inngangsdør (med eller uten overfelt), de aller fleste av 
disse har opprinnelig dør fra da borettslaget var nytt. I tillegg skal det skiftes dør i 26 boder i 
trappeløpene i høyblokkene. Det er også en del leiligheter som ikke behøver å skifte dør, kun 
glassfeltet over leilighetsdøra.

ENDRING AV FELLESKOSTNADENE
Fra 1. januar 2016 økes «husleiene» (felleskostnadene) med 3%. Det tilsvarer om lag pris- og 
lønnsutviklingen siste år og er i samsvar med styrets orientering til siste generalforsamling. 
Fra samme dato reduseres det månedlige beløpet alle leiligheter betaler for kabel-TV med  
kr 27 (fra i dag kr 157 pr måned til kr 130 pr måned neste år). Dette som et resultat av den nye 
avtalen med Canal Digital som du kan lese mer om i dette nummeret av Ener’n.
Betalingsbeløpene for bredbånd, garasjeplass og parkeringsplass endres ikke.

ENDRING AV DAGLIG LEDER-ORDNINGEN
Fra nyttår vil daglig leder Jon Pelle Kjellstrøm etter eget ønske redusere sin arbeidstid i 
Enerhaugen Borettslag fra nå 50% stilling til 20% stilling. Styret har derfor utvidet vår 
forretningsfører-kontrakt med OBOS slik at vår forvaltnings-konsulent gjennom mer enn 
20 år, Anne-Lise Jenseth Johansen, overtar en del av de oppgavene daglig leder i dag utfører.  
Vi vil innen nyttår informere mer om de praktiske følger av omleggingen.

TAKK FOR I ÅR! 
Da dette blir siste utgave av Ener´n i 2015, sier styret allerede nå takk for i år og ønsker alle 
beboere en fin desember måned og et fredelig, godt nytt år 2016!
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BEDRE TV-TILBUD PÅ 
ENERHAUGEN
Styret har fremforhandlet nye betingelser for borettslaget i forbindelse med at Canal Digital 
går over til digital distribusjon av TV-signaler. 

Den nye løsningen er bedre, billigere for den enkelte (og borettslaget) og gir deg et 
mer fremtidsrettet TV-tilbud. Alle boenheter får heretter låne en egen TV-boks med 
opptaksfunksjon (T-We Box PVR). Det betyr at du får tilgang til alle de 35 faste digitalkanalene 
og kan velge 15 ekstra TV-kanaler fra Canal Digital sitt utvalg. Musikktjenesten Tidal (tidl. 
Wimp), kortavgift og leie av boks er inkludert i de faste kostnadene som ligger inne i husleien. 

I tillegg til at den enkelte får et mer variert og moderne TV-tilbud så sparer borettslaget totalt 
sett et sekssifret beløp sammenlignet med den løsningen vi har hatt frem til nå. Det vil også 
bety at TV-kostnadene i husleien blir redusert.

Styret er klar over at enkelte av beboere allerede har digitalTV-abonnement hos Canal Digital 
og investert i en slik boks. Samtlige husstander vil uavhengig av dette få tilsendt en ny boks. 
Dersom du allerede eier dette utstyret fra før så er det helt opp til deg om du ønsker å benytte 
den et annet sted i leiligheten, selge den på det åpne markedet eller f.eks. gi den bort til 
familie/venner. Den TV-boksen som deles ut til alle er Canal Digital sin eiendom og skulle 
den komme på avveie er du selvsagt erstatningspliktig. En stor fordel med denne leieavtalen 
er at dersom det skulle oppstå feil på utstyret vil Canal Digital stå ansvarlig for å utbedre eller 
bytte defekte bokser.

I praksis betyr altså dette at du som beboer slipper å kjøpe eget utstyr (TV-boksen koster 
veiledende kr 2990,-), antall kanaler og tjenestetilbudet øker og prisen reduseres sammenlignet 
med dagens TV-avtale.

De som ønsker hjelp til installasjon og oppsett av den nye TV-boksen vil få tilbud om dette 
kostnadsfritt.  Styret kommer tilbake med mer praktisk informasjon til den enkelte så snart 
alt er klart.

3



4

Heidi Marie Kriznik

DEN DELTE BYEN  
Artikkelforfatter: Tonje Reinsvollsveen

Enerhaugen borettslag har en aktuell forfatter blant sine beboere, og vi har tatt en liten prat 
med Heidi Marie Kriznik. Hun ga ut boken «Den delte i byen» i juni 2015 på Manifest forlag 
og har vært en aktuell samfunnsdebattant i sommer og høst. Boka tar for seg 5-åringene Liva 
og Linnea som bor i henholdsvis bydel Vestre Aker og Gamle Oslo. Vi følger livsløpet deres 
og tenkte problemstillinger som hører til. Liva har høy sannsynlighet for å ta høy utdanning, 
ha god inntekt samt god helse og et langt liv. Linnea vil statistisk sett komme dårligere ut. 
Sjangeren er sakprosa, men jentene brukes som rød tråd og gjenstand for refleksjon gjennom 
statistikk og fakta. Til vanlig skriver Heidi Marie skjønnlitteratur, men lot seg motivere av 
forskjellene hun opplevde i Oslo. Da hun satte seg inn statistikk og forskning ble hun slått av 
hvor systematiske forskjellene var. Mange tenker at klasseforskjeller er noe som ikke eksisterer 
lenger, men klasser finnes i samfunnet som en del av den sosiale virkeligheten. Det handler 
om ulik tilgang til goder i samfunnet, og hva enkelte besitter av for eksempel økonomiske 
ressurser, eiendom, og kvalifikasjoner som utdanning. 

Heidi Marie Kriznik
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Her kommer et utdrag fra en debattartikkel Heidi Marie skrev i Dagbladet basert på boka:  

Liva bor i bydel Vestre Aker. Linnea i bydel Gamle Oslo.  
På vei hjem fra barnehagen pleier Linnea å stanse utenfor 
Tøyen skole og se på ungene i lekeapparatet. Når Linnea 
begynner i 1. klasse på Tøyen skole vil klassevennene tilhøre 
en skolekrets der hvert tredje barn lever i fattigdom og den 
sosiale mobiliteten er lav - barna har 3/4 sjanse for å arve 
utgangspunktet de er født inn i. Og så mange som 41 prosent 
fullfører ikke videregående skole.  

Liva og medelevene på Slemdal skole vil med høy sannsynlighet 
ha foreldre med høye lønninger og millionformue. Få er 
trangbodde, Liva vil ha plass til å ta med venner hjem. Og hun 
har foreldre som kan betale trening. 70 prosent av unge i bydel 
Vestre Aker er med i en aktivitet, mens bare 42 prosent i bydel 
Gamle Oslo er det. (Dagbladet 23.juni 2015)  

Gjennomsnittlig formue på Enerhaugen er 100 000 kroner, mens det i Slemdal er 6 millioner 
kroner per skatteyter. Formuen er knytta til boliger.  

Gapet i inntekt er også stort mellom Vestre Aker og Gamle Oslo. Moren til Linnea tjener i 
gjennomsnitt 301 000 kroner i året, faren tjener 387 000. Moren til Liva tjener i gjennomsnitt 
548 000 kroner i året, mens faren hennes tjener 1 191 000 kr.  

Linnea er datteren til Heidi Marie og bor i en treroms her i borettslaget sammen med 
mamma, pappa og lillesøster Vilje. Undertegnede leste boka i sommer og den vekket mange 
refleksjoner. Jeg har derfor tatt en prat med Heidi Marie for å høre mer om hennes tanker 
rundt det å bo med barn i bydel Gamle Oslo.   

 – I boka beskriver du trangboddhet som et problem når man bor med barn. Hvilke tanker gjør 
du deg om å bo i en treroms her i borettslaget? 
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  – Jeg trives så godt her i borettslaget og kan leve med å bo litt trangt så lenge ikke barna 
lider under det. Jeg tenker det kan bli større utfordringer når barna blir eldre. Naboskapet er 
godt og fellesarealene er av stor verdi. Parsellene som skal etableres er også en motivasjon til 
å bli boende. Dessverre er det ikke økonomisk aktuelt å se på 4-romsleilighet i borettslaget, 
så vi blir hvor vi er til vi opplever å ha et reelt problem. Som barnefamilie hadde det vært 
gunstig med et utleielokale i borettslaget, slik at det var lettere å arrangere barnebursdager og 
lignende. Jeg har snakket med andre i samme situasjon, og som en mor sa det: «Hvis vi flytter 
nå er det ikke på grunn av Tøyen skole, men på grunn av plassmangel.»   

– Ja nettopp. Linnea går jo i 1. klasse på Tøyen skole. Er det mange som flytter fortsatt? 
  
– Det er færre som søker seg bort fra Tøyen skole, antallet førsteklassinger på skolen er mer 
enn fordoblet de siste årene. Men grunnet leilighetsstørrelser i området er det nok en viss 
tendens likevel. Jeg opplever det som en stor verdi å ha barn på nærskolen og har fått utvidet 
nettverket mye i forbindelse med 5-årsklubben, sommerskolen og skolestart i høst. Jeg har 
også holdt et skrivekurs på skolen og begynner å koble hvem som er søsken av hvem og 
barn av hvem. Det gir meg et helt annet grunnlag for å bry meg og for at andre skal bry 
seg om mine barn. Da blir det på sett og vis en landsby med i barneoppdragelsen, ikke bare 
oss som kjernefamilie. Aktivitetsskolen på Tøyen er jo også av unik verdi. Her lærer barna å 
bli trygge på egen kropp gjennom capoeiralæreren med bakgrunn fra favelaen i Brasil, eller 
på basketballtrening med en amerikansk proff. Og jeg har blitt kjent med en pappa som er 
tidligere somalisk landslagsspiller og som sikkert kan inspirere ungene framover, og på skolen 
lærer elevene å spille fiolin av musikere i filharmonien, og har i det hele tatt unike muligheter 
for glede av ressurser på siden av det materielle.    

– Boka fokuserer på at forskjellene er et resultat av et Høyre-styrt Oslo de siste 18 årene. 

– For det første så har det vært en stigning i valgdeltakelsen i bydelen vår. Kanskje hadde 
det betydning for resultatet? Jeg håper jo at ordfører Marianne Borgen fra SV vil ta vare på 
Tøyenavtalen, da hun jo var en av initiativtakerne til dette. Personlig er jeg veldig skeptisk 

“
De økende forskjellene skjer ikke av seg selv. De er en konsekvens av politiske 
beslutninger. Det er en villet politikk, må vi tro. For hvis den ikke er villet, 
skyldes det at vi har bevisstløse politikere, og det er ikke noe bedre å tenke på. 
Hvilke tanker gjør du deg nå i etterkant av årets valg?  
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til bestiller/utfører-modellen, en markedsliberal organisering brukt i alt fra hjemmetjeneste 
til parkvesen, noe som også omhandles i boka. Politikerne sier det er vanskelig å gjøre store 
endringer i offentlig sektor på kort tid, men Rødt har jo klart å påvirke til stans i privatiseringen 
av barnehager. Jeg håper det også blir stans i at kommersielle aktører kan drifte sykehjem. 
Videre håper jeg det gjøres noe med luftkvaliteten og jobbes med å skape en grønnere politikk.  
 
– Jeg opplever at bydelen vår har høy kulturell kompetanse og høyt utdanningsnivå blant de 
jeg kjenner. Er dette fordi jeg vanker i en ensartet krets av «likemenn»? Hvis du ser bort fra 
statistikken – hva tenker du om miljøet barna dine er i i dag?   

– Jeg liker miljøet barna mine er i. Jeg liker at det er et sammensatt miljø. Men skillene eksisterer 
og jeg synes ikke vi skal godta det uten å forsøke å motvirke. Når jeg snakker om Enerhaugen 
i boka inkluderer det også kommunale boliger og lavinntektsfamilier rett i nærheten. Det er 
mange måter å ha kompetanse. Men skulle en sett på utdannings- og lønnsnivå basert på kun 
borettslaget ville nok det vært høyt. Det er bekymringsfullt og et reelt problem i nærområdet 
vårt at ungdom ikke fullfører videregående. Kanskje handler det om manglende tillit til at det 
spiller noen rolle å ta utdanning, når de ser andre, de som likevel ikke får jobb tross utdanning.   

Jeg er i gang med et nytt skriveprosjekt hvor jeg ønsker å undersøke grunnene til hvorfor 
fortsatt en del flytter når barna skal begynne på skolen. I en studie på Stovner gir foreldre 
uttrykk for bekymring for at barna skal gjøre det dårligere på skoler med høy andel barn med 
migrasjonsbakgrunn. Forskningsstudier gjort i Norge viser at de som går på skoler med en 
stor andel barn som ikke har norsk som morsmål ikke gjør det dårligere på skolen og heller 
ikke har mindre sjanse for å ta høyere utdanning senere. Så hvorfor ikke bli? Og hva hvis 
alle de som kan, fortsetter å bytte skole eller flytte? Vil vi ikke da bare bidra til ytterligere 
segregering og utenforskap både i området og på skolen? Hva hvis vi heller gjensidig kan 
løfte hverandre? Og la det være en ressurs å bli kjent. Mangfold er et gode. Men de økende 
forskjellene vil jeg til livs.   

Heidi Marie opplever det å trene hos Shoukat på treningssenteret i borettslaget som positivt, 
Shoukat har fått til å skape et godt treningsmiljø med en bra blanding av folk, et mangfold. 
Hun vil også gjerne skryte av alle de frivillige som engasjerer seg og vil godt.  

Avslutningsvis må det nevnes at boka er et flott julegavealternativ som både er interessant, 
samfunnsaktuell og lett å lese. Den er til salgs hos bokhandleren på Tøyen, skal finnes på Ark 
på Grønland basar og bør kjøpes inn raskt da 1. opplaget er nesten utsolgt. Den kan også lånes 
på Deichmanske bibliotek.   
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PARSELLHAGER
Prosjektet vi har kommet lengst med i arbeidet med uteområdet er parsellhagene og i oktober 
fikk vi endelig godkjenning fra Plan- og Bygningsetaten. Dette innebærer dispensasjon fra 
fredningsvedtaket til St. Hallvard kirke, ettersom vårt område ligger tett på kirken. Alle 
naboene rundt har blitt invitert til å komme med innspill i prosessen, og vi har en god 
dialog med kirken og Omsorgsbygg som drifter både barnehagen og Villa Enerhaugen. 
Vi er for øyeblikket i i forhandlinger med Steinbakken entreprenør om gjennomføring av 
grunnarbeidene, og håper dette arbeidet ville kunne la seg gjennomføre i løpet av vinteren 
eller våren - noe som kommer an på hvor kaldt det blir fremover. Får vi til dette satser vi på å 
ha området klart for «innflytting» før sommeren.

I tillegg til selve byggeprosessen har vi begynt på den viktigste delen av arbeidet: Hvordan 
gjøre dette til et fungerende friområde? Styret ønsker å legge til rette for at et uutnyttet område 
kommer i bruk og bringer folk sammen, men vi trenger din hjelp: Hvordan skal vi organisere 
40 parseller på dette området slik at det kommer flest mulig til gode? Vi har allerede fått 
henvendelser fra beboere som ønsker å engasjere seg i prosessen, og vi trenger flere: Skal dette 
bære seg over tid er vi avhengig av engasjerte mennesker som har lyst til å skape noe sammen 
som løfter både borettslaget og området rundt. Enten du kan være med i en arbeidsgruppe 
eller du har gode ideer eller spesifikk kompetanse du tror vi kan ha bruk for her ber vi deg om 
å sende en mail til styret@ebrl.no: Det er nå du har sjansen til å være med å forme dette slik 
at det gjør nabolaget bedre.
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HERTZ BILPOOL MED BILER 
PÅ ENERHAUGEN

I forrige utgave av Ener’n informerte vi om en ny avtale med Hertz Bilpool som var 
under etablering. To av våre parkeringsplasser bak Enerhauggata 7 er nå leid ut til Hertz. 
Selskapet har plassert ut én ren elbil og en hybridbil som kan leies på både times- døgn 
og ukesbasis. Bilene lades på parkeringsplassen, og ettersom bilene står på vårt område vil 
alle beboere i Enerhaugen borettslag kunne leie bilene uten å betale innmeldingsavgift eller 
abonnementsavgift. 

I tillegg til bilene som står parkert hos oss vil du kunne benytte deg av alle kjøretøyene (også 
større biler) som er tilgjengelig over 30 steder i Oslo. 

Leiebil reserveres og betales via nettsiden eller via en egen app som du kan laste ned til 
din smarttelefon. Alle kostnader ved leie av bilen er inkludert i leieprisen (f.eks. forsikring, 
drivstoff, service, vask og vedlikehold).

Styret håper at denne avtalen kan være et økonomisk og miljømessig gunstig alternativ for 
beboere som ikke disponerer egen bil. For mer informasjon om priser og vilkår knyttet til 
denne avtalen sjekk ut nettsidene: www.hertzbilpool.no

Firmakode (fri innmelding og medlemskap): enerhaugen
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UTEOMRÅDENE 
I forrige utgave av Ener’n viste vi tegninger med forslag til endringer av uteområdene, og 
i september presenterte styret og LARK landskapsarkitekter planene i et åpent møte i St. 
Hallvard kirke. Her fikk vi med oss en rekke gode innspill som vi tar med oss i prosessen 
videre, og målet er å ha et oppdatert forslag med priser klare til generalforsamlingen neste år. 
Fikk du ikke med deg møtet eller ønsker å se nøyere på hva vi planlegger finner du tegningene 
på ebrl.no, og vi tar gjerne imot flere innspill på styret@ebrl.no

Bilder: Fullsizerender 1, 2 og 3 (hvis noen av de egner seg)

WWW.EBRL.NO 
Styret er i gang med å oppdatere borettslagets hjemmeside «www.ebrl.no». I første omgang 
går vi gjennom innehold for å påse at informasjonen er oppdatert og relevant for beboerene. I 
andre fase vil vi få hjelp av en grafisk designer i borettslaget til å gi siden en make-over. Dette 
vil innebære en endret layout, mer bilder/illustrasjoner og informasjon om hvordan det er å 
bo i borettslaget og i nærområdet vårt. Vi vil også se på muligheten for å få til en “Aktuelt” del 
hvor vi vil gi mer løpende informasjon fra styret, som f.eks. om fremdrift av prosjekter mm. 
Send en mail til pia@ebrl.no om du har innspill til innhold/ informasjon du synes mangler 
på nettsiden.



God jul og
godt nytt år

Foto: S
igrid K

læ
boe Jacobsen

TIPS OG INNSPILL? Hvis det er noe du savner informasjon om eller har andre tips 
og innspill er du velkommen til å ta kontakt med oss. Send en e-post til styret@ebrl.no


